
   
 

Zápisnica 5/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 08.07.2020 o 14:00   
Miesto: konferenčný video hovor - skype 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Ľubica Pilková (LP), Juraj 
Bók (JB)  
Pozvaní: Helena Valčeková (HV)  
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF), Lucia Ballayová (LB), Peter Marčan (PM) 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 24.06.2020 
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
6. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 
7. Pripravované legislatívne návrhy v r. 2020 
8. Príprava 4.Celoslovenskej pacientskej konferencie 
9. Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024- príprava ďalších postupov 
10. Projekty AOPP – informácie o realizácii pripravovaných a schválených projektov 
11. Diskusia 
12. Návrhy na uznesenia 
13. Schválenie uznesení 
14. Záver 

 

 

 

K bodu 1 
Pre šíriacu sa pandémiu Covid 19 a nariadenú karanténu sa predsedníctvo AOPP konalo cez 
konferenčný video hovor. Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a 
skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte - 4 .  
 
K bodu 2 
Za zapisovateľku bola schválená Helena Valčeková (HV) a za overovateľa Dominik Tomek (DT). 
 
K bodu 3 
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Máriou Lévyovou členom 
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva 
AOPP. 
 
  



   
 
K bodu 4 
Splnené uznesenia:  

A/1/1/2020 -  A/4/4/2020 

Plní sa priebežne:  
B/1/4/2020 
 
K bodu 5: 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 24.06.2020 

o Stav na účte AOPP k 08.07.2020 – 47 809,68 Eur.  
o Stav na účte Lieky s rozumom k 08.07.2020 – 357,20 Eur.  

 
K bodu 6: 

ML: 

stretnutie na pôde MZ SR s druhým štátnym tajomníkom MUDr. Petrom Stachurom 

26.06.2020 – 27.06.2020 – účasť s HV na konferencii členskej organizácie AOPP - Slovenský zväz 

sclerosis multiplex k 30. výročiu založenia združenia 

účasť na webinári pacientkých organizácii  na tému činnosti pacientských organizácii, ich podnetov 

a návrhov na zlepšenie fungovania zdravotníctva-  Pfizer 

Market Accsess- webinár online prednáška  

MZ SR – webinár na tému chronického hojenia rán.  

webinár – výmena skúsenosti pacientskych organizácii, pacientov s jednotlivými diagnózami  počas 

koronakrízy. Návrhy na zvládnutie súčasnej situácie a budúcich výziev- Sanofi  

TB aktívna účasť spolu s DT a odborníkmi z oblasti imunológie  – imunoterapia vhodná forma liečby pre 

pacientov s alergiami: 

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2017_07/Alergici,_stoji_to_za_to__Alergenova_i

munoterapia_vas_zbavi_liekov_aj_na_niekolko_rokov.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0& 

Pracovné stretnutia s predstaviteľmi, zástupcami  pacientskych organizácii pri odovzdávaní rúšok , ktorí 

si ich mohli prísť prevziať  osobne: 

https://aopp.sk/clanok/pacienti-dostali-do-daru-viac-ako-5-tisic-rusok 

ÚSV ROS- webinár na tému vyhodnotenia prieskumu, ktorý bol zrealizovaný v jednotlivých sektoroch 

za účelom zmapovania postavenia OZ a neziskových organizácii. V oblasti zdravotníctva sa zapojilo iba 

o niečo viac ako 20 organizácii.   

Média:  
HN- očakávane  zmeny v legislatíve a ich prínos pre pacientov- zrušenie predkladania preukazu 
poistenca pred vyšetrením 
SITA- dlhodobá starostlivosť na Slovensku 
SITA- preventívne prehliadky a postoj pacientov po uvoľnení koronakrízy, zlepšenie dostupnosti 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
RTvS- rozhovor o výsledkoch prieskumu v rámci projektu „Lieky s rozumom“  
Pravda- lieky bez doplatkov a prínos návrhu pre dôchodcov a rodičov deti do 6 rokov 
SITA- nedostupnosť inovatívnej liečby 
 

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2017_07/Alergici,_stoji_to_za_to__Alergenova_imunoterapia_vas_zbavi_liekov_aj_na_niekolko_rokov.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&
https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2017_07/Alergici,_stoji_to_za_to__Alergenova_imunoterapia_vas_zbavi_liekov_aj_na_niekolko_rokov.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&
https://aopp.sk/clanok/pacienti-dostali-do-daru-viac-ako-5-tisic-rusok


   
 
 
DT: 
webinár Market Access na tému - Výzvy Market Access 2020, Základy regulácie nákladov na lieky 
 
 
Média:  

Lekárnik- otázky telemedicína, e- recept 
HN- dostupnosť liekov počas koronakrízy a možné navyšovanie doplatkov a cien liekov, vyplývajúce  
zo zníženej dostupnosti.    
 

K bodu 7:  

• zákon č. 363/2011 Z. z. – fixný doplatok  - z 5% na 3%- dočasná legislatívna úprava, ktorá mala 
zamedziť enormnému nárastu doplatkov za lieky v jednotlivých úhradových skupinách. 
Legislatívna úprava by mala byť platná do konca kalendárneho roka, kým sa neprijmú 
legislatívne zmeny v oblasti liekovej politiky a revízie úhrad. Iniciátorom návrhu bolo MZ 
a predsedníctvo  AOPP návrh podporilo  po rokovaní s ministerstvom a na základe následného 
prerokovania na mimoriadnom zasadnutí predsedníctva.   

 
 
K bodu 8: 

• HV zhromažďuje návrhy na ocenenie v kategórii “Môj lekár“ „Moja sestra“ 

• predĺžený termín podania návrhov členských organizácií na ocenenie – do 15.07.2020 

• realizujeme dopĺňanie prednášok na konferenciu do programu – oslovujeme osobne 
prednášajúcich, aby nám dodali názvy prednášok 

• do 31.07.2020 majú partneri konferencie čas na vyjadrenie sa k podpore konferencie 

• ÚVZ sme žiadali písomne, aj mailom o prednášku na konferenciu, nebola nám doručená 
žiadnou formou odpoveď na našu žiadosť, preto sme boli nútení ich vylúčiť z programu 
konferencie.  

• kancelária AOPP aj napriek sťaženým podmienkam ( koronakríza, dovolenkové obdobie..)  
bude vyvíjať maximálne úsilie v rámci organizačného a odborného zabezpečovania tak, aby 
konferencia bola prínosná pre pacientov, partnerov a mala dôstojný priebeh, obdobne ako po 
iné roky.   

 
 

K bodu 9: 
 

• Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024 pre oblasť zdravotníctva bolo 
pripomienkované členmi predsedníctva AOPP. Komentáre AOPP boli doručené štátnej 
tajomníčke MZ a rovnako boli vyzvaní aj členovia AOPP, aby sa zapojili v rámci participácie do 
procesov o ktoré majú záujem na základe  jednotlivých  bodov PVV.  Príprava ďalších postupov 
bude prerokovaná na pôde MZ.  

 
 
 
 
 
 



   
 

K bodu 10: 
 

• Projekt „Lieky s rozumom“ 

o rokovania s partnermi budú pokračovať - rozvoj spolupráce na projekte so SLeK, 
odbornými spoločnosťami lekárov – o ďalších postupoch sa rozhodne v druhom 
polroku 2020 – je to závislé od toho, či dôjde k dohode a podpore zo strany partnerov 
projektu, ktorý má v rámci portálu dobrú sledovanosť verejnosťou aj v rámci médií:  
https://www.liekysrozumom.sk/ 

• Poradenstvo 

o počet žiadosti o poradenstvo stúpol aj v rámci koronakrízy, kvôli zníženiu dostupnosti 

zdravotnej starostlivosti, zmenám v oblasti legislatívy, orientovanej na zdravotnú 

a sociálnu oblasť.   

o návrh – začiatkom roka 2020 pripraviť v spolupráci s právnymi zástupcami AOPP 

sprievodcami právami pacientov a následne dať do tlače. Úloha preložená - je 

potrebné počkať na úpravy v zákonoch novou vládou.   

• Projekt AOPP - EPF „EUPATI“ a vzdelávanie AOPP-SZU „Pacient a liek“ - pokračovanie 
vzdelávania pre pacientov  

o Projekt pokračuje s druhou skupinou vo virtuálnej forme- DT 
 

• Legislatívna komisia a legislatíva- Zasadnutie 8.7.2020- zápisnica je k dispozícii na zasadnutí 
boli prediskutované návrhy v rámci dočasných riešení v oblasti liekov politiky a revízie 
úhrad, možné pripravované legislatívne návrhy a tie, ktoré by boli prínosné pre pacientov 
a zlepšili by dostupnosť liekov a liečby.  

• Vzdelávací kurz pre pacientov  v oblasti legislatívy, ekonomiky a liečby pokračuje aj 
v druhom polroku online formou – odborný  garant DT   

 

K bodu 11:  

• Newsletter – HV a PB – pokračuje v príprave 

• AOPP realizuje distribúciu ochranných bavlnených rúšok svojim členom po celom Slovensku, 
ktoré dostalo do daru od poisťovne Dôvera:  

       https://aopp.sk/clanok/pacienti-dostali-do-daru-viac-ako-5-tisic-rusok 

• Členovia predsedníctva AOPP rozhodli o prijatí OZ Združenie pacientov s primárnou 
imunodeficienciou za člena AOPP 

• Členovia predsedníctva AOPP rozhodli o prijatí Občianske združenie Nezávislosť  za člena 
AOPP 

• PharmDr. Dominik Tomek je kooptovaný členmi predsedníctva AOPP do redakčnej rady 
časopisu Lekárnik 

• Po dohode s členmi predsedníctva AOPP sa Valné zhromaždenie členov AOPP bude konať 
dňa 19.11.2020 od 15:00 hod.  

• Návrh viceprezidenta AOPP – požiadať MZ SR o analytika, ktorý bude spolupracovať s AOPP 
v prípade potreby 

• 2. viceprezident AOPP Richard Fides pre možný stret záujmov odstupuje z radov 
predsedníctva AOPP k 01.07.2020 

https://www.liekysrozumom.sk/
https://aopp.sk/clanok/pacienti-dostali-do-daru-viac-ako-5-tisic-rusok


   
 

• na základe volieb do predsedníctva z Valného zhromaždenia 2019 HV oslovila pani Ing. Evu 
Benžovú mailom, aj telefonicky. Pani inžinierka odmietla kooptáciu do predsedníctva AOPP  
zo zdravotných dôvodov.  
  

 

K bodu 12: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 24.06.2020   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/5/2020 -  Návrh programu zasadnutia 
A/2/5/2020 – Helenu Valčekovú (HV) za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Dominika Tomeka (DT) 
A/3/5/2020 – Program zasadnutia predsedníctva 

A/4/5/2020 – OZ Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou za nového člena AOPP 

A/5/5/2020 – OZ Nezávislosť za nového člena AOPP 

A/6/5/2020 – Termín Valného zhromaždenia členov AOPP na rok 2020 – 19.11.2020 

A/7/5/2020 – Konferenčný poplatok na rok 2020 pre členov AOPP – 20€ za osobu na oba konferenčné 

dni ( 10€ na deň/ osoba) 

 
B. Predsedníctvo ukladá   

B/1/5/2020 – kancelárii AOPP doriešiť prijatie nových členov 

C. Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/5/2020 – stav hospodárenia AOPP od 21.05.2020 – 24.06.2020 

C/2/5/2020 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/5/2020 – realizáciu projektov  

C/4/5/2020 – abdikáciu Richarda Fidesa z radov predsedníctva AOPP a v súlade so Stanovami 

a vnútornými predpismi AOPP vyhlási doplňujúce voľby do predsedníctva, ktoré sa budú konať na VZ ( 

19.11.2020) 

C/5/5/2020 – odmietnutie kooptácie Ing. Evy Benžovej 

 

K bodu 12: 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh 

uznesení. 

 

K bodu 13: 

Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva 

AOPP bude ( buď 24.08. alebo 25.08.) 

 

Predsedajúca:   Mária Lévyová 

Zapísala:   Helena Valčeková 

Dňa:    08.07.2020 

Overil:     Dominik Tomek 

Dňa:      08.07.2020 



   
 
 

 


